
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry  Tili: K-S OP IBAN FI28 5114 0220 0343 69 

Toimisto: Kokkolantie 12, 43500 Karstula  sähköposti: ely@evankeliset.net 
p. 040 415 9416  www.evankeliset.net 

  
Raili Mäkitalo  
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry  
diakoni, lapsityönohjaaja, Karjalan lähetti  
p. 0440 289 108  

Ystäväkirje 1/2013 
        

Hyvät ystävät!    
 
 
Jumalan armosta on tähän päivään asti päästy! Meil-
lä on  hyvää vauhtia täytynyt oppia kirjoittamaan vuo-
si 2013! Joulu-12 on jo kovasti takana päin, mutta 
tässä vielä SUUREN SUURI KIITOS kaikista  joulu-
muistamista - niin Venäjälle kuin henkilökohtaisesti 
minullekin tulleista tervehdyksistä. Lahjat riittivät Vie-
nan monille kylille, siis joka tapauksessa laajalle alu-
eelle.  
 
Olemme varjeltuneet ihmeellisesti kaikilla teillämme. 
Kiitos teille jokaiselle rukoustuesta! - Kiitos myös niis-
tä esirukouksista, joita nousi taivaallisen Isämme 
puoleen  silloin, kun ryhmämme oli lähdössä Israeliin. 
Tuolloin Lähi-idän tilanne oli kai sen verran ”tulenar-
ka”, että moni varmastikin heräsi ahkerammin muis-
tamaan rukouksin ryhmämatkaamme.  - Niinpä meillä 
oli aivan rauhallista ja turvallista kuin ei ikinä Lähi-
idässä olisi raketit lennelleet. Israel-matkamme antia 
saamme jakaa ainakin vielä tammikuussa Vienan 
Kemissä, helmikuussa Valtimolla perhekerhossa ja 
ikäihmisten kerhossa, ja  huhtikuussa Salossa. Sa-
moin Vienan joulumatkaamme kuvakertomuksen 
kautta kurkkaamme  ainakin Suomusjärvellä.  
 
Nyt kuitenkin on jo aika tehdä ahkerasti tämän vuoden suunnitelmia kalenteriin. Melko pit-
källe olen jo hahmotellut matkojani, mutta monen reissun perään täytyy heittää vielä aina-
kin näkymätön kysymysmerkki kyytineuvoista. Kuka lähtee ja kenen autolla pääsen pois. 
Mutta perusluottamus on toiveikas, kun muistan, että jos Herra on työni ja suunnitelmieni 
takana niin hän valitsee myös ”aasinsa” eli kulkuneuvonsa. Meninpä sitten mihin ilman 
suuntaan hyvänsä.  Ja jos aasini eli kulkuneuvoni ”jumittuu” paikoilleen kesken ajateltua 
matkaa Bileamin aasin tavoin,  kai saan ymmärrystä kuunnella ja kysellä tarkemmin Juma-
lan johdatusta! Eli teen matkasuunnitelmaa uusiksi.  
 
 
 

Mitähän joulupusseista löytyikään? 
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Ilo on kuitenkin tehdä työmatkoja - niitäkin yllättäviä, kuten sain tässä tammikuun alkupäi-
vinä piipahtaa työtoverini/esimieheni Anteron ja Kiteen evankelisen kansanopiston Ulla –
rehtorin ja Heidi- opettajan kanssa Virossa. Siellä meitä vastassa oli Juurun kirkkoherra ja 
päivähoidon henkilöstö/ opettajia. Heille saimme jakaa Raamatun kerronnan mahdolli-
suuksista lapsille.  Samalla itsekin saimme uutta mietittävää sisarkirkkomme oloista sekä 
tavoista ajatella asioita hieman toisin kuin meillä.  

 
Ja vaikka kieli oli 
tutun kuuloista, niin 
silti taisimme olla 
välillä ”jäähyllä” eli 
”pihalla” kuin lu-
miukot kunnes” tolk-
ki” eli tulkki tuli pe-
lastamaan meidät 
lämpimien ja ”rahul-
listen” eli rauhallisten 
ihmisten ymmärryk-
sen tasolle. Onneksi 
sydämen tason koh-
taamisissa ei tarvittu 
tulkkia.  
 

Heidi, Ulla ja Antero Viron laivalla tärkeitä asioita pohtimassa 

”Kolmen kuninkaan päivänä” eli loppiaisena Virossa 
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Yhteinen lauantai-illan 
rukous/-hartaushetki ja  
sunnuntain Herran Pyhä 
Ehtoollinen Juurun kirkos-
sa katettuna ”armolaual”, 
jossa ”meiän pattuset” 
saimme uskoa anteeksi. 
Sitä yhteyden tunnetta 
vahvisti luonnollisesti koko 
jumalanpalvelus virsineen 
ja  rukouksineen  sekä 
lähtiessä monet ystävälli-
set halaukset ja  lämpimät 
katseet kertoivat suoraan 
yhteisestä Jumalan lasten 
vapaudesta ja ilosta.  
 
 
Ne jättivät samalla haike-
an kaipauksen, että jospa vielä joskus toistenkin tulisi mahdollisuus tavata Juurun, Kohilan  
ja Raplan alueen ihmisiä.  –Niinpä  ei liene ihme,  vaikka joskus unia näkisin Virosta - ja 
voivathan unet joskus vielä toteutuakin. - ”Katsotaan, sanoi tohtori”… - Katsotaan lopuksi 
ainakin matkojeni kuva-antia. 
 
Nyt kuitenkin pian saan lähteä Venäjän Karjalaan ja pyydän päästä rukouksiinne jo näin 
vuoden alusta alkaen. Rukous on kaiken menemisen ja tulemisen sekä tekemisen A ja O! 
 
Hyvää alkanutta Armon vuotta toivottaen ja tervehtien Teitä, rakkaat uudet ja vanhat ystä-
vät psalmin 121 sanoilla.  

Raili 

 

Juurun kirkolla 

Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? 
Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. 
 
Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. 
Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. 
Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi,            hän ei väisty viereltäsi. 
Päivällä ei aurinko vahingoita sinua, eikä kuunvalo yöllä. 
Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. 
 
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. 

Karjalan kylmä aurinko joulukuussa 
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Vielä kuvamuistoja Israelin matkalta 
 
 
 
 
 

”Ystävyyden kättä” kukki-
vien pensaidenkin kesken 

Jordan-joella lämpöä riitti! 

Mäkitalon bussilla Isra-

elissa! 


